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AKADEMINĖS PAREIGOS 

 Lektorė (Alytaus kolegija) 

IŠSILAVINIMAS 

 Sociologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, KTU, 2004. 
 Menotyros bakalauro kvalifikacinis laipsnis, VDU, 2002. 

 

MOKSLINIŲ TYRIMŲ SRITYS 

 Mokslo sociologija 
 Profesinė socializacija 
 Mokslinė etika 
 Karjeros valdymas 

AKADEMINĖ PATIRTIS 

 Lektorė, Alytaus kolegija, 2015 - iki dabar. 
 Asistentė, Alytaus kolegija, 2010 – 2015. 
 Lektorė, Vilniaus kooperacijos kolegija, 2008-2009. 

DĖSTOMI KURSAI  

 Sociologija 
 Organizacijų sociologija 
 Taikomųjų tyrimų metodologija  
 Karjeros valdymas (patirtiniai metodai)

MOKSLINĖS PUBLIKACIJOS  

 Novelskaitė, A., Pučėtaitė, R., Lipnevič, A., Adomaitienė, R., Mikėnė, S., Lapinaitė, L. 
Mokslinės veiklos etika Lietuvoje.Teorinės, empirinės ir praktinės apibrėžtys mokslinių 
tyrimų, akademinės autorystės, etikos vadybos ir kituose kontekstuose// Mokslo 
monografija. Vilnius: LSTC, 2015. ISBN 978-9955-531-53-1. 
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 Adomaitienė, R., Vilkevičiūtė, J. Intelektinės nuosavybės apsauga mokslo ir studijų 
institucijose. Mokslo taikomųjų tyrimų įtaka šiuolaikinių studijų kokybei. VII 
respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius: 
Vilniaus kolegija, ISSN 2029-2279. 2014, p. 5-12. 

 

 Adomaitienė, R., Novelskaitė, A. Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: Mokslinių 
tyrimų pažeidimai ir jų priežastys// Socialinių transformacijų raiška, Konferencijos 
straipsnių leidinys. Vilnius: Mykolo Romerio universiteto doktorantų draugija, ISBN 
978-9955-19-435-4, 2012, p. 20-29. 

 

 Adomaitienė, R., Novelskaitė, A. Lietuvos akademinės bendruomenės narių požiūris į 
lyčių lygybę: socialinių ir medicinos mokslo srityse dirbančių mokslininkų nuomonė// 
Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis or praktinis kontekstas 2012 = Maters of 
Relevance in Law, Economy and Studies: The Context of Theory and Practice in 2012, 
Tarptautinės praktinės studentų konferencijos straipsnių rinkinys. Kaunas: Kauno 
kolegija, ISBN 978-9955-27-270-0, 2012, p. 5-9. 

MOKSLINĖS KONFERENCIJOS 

 Bendraautorystė ir jos įtaka doktorantų profesinei socializacijai technologijos moksluose 
(žodinis pranešimas)// Konferencija „Akademinio sąžiningumo kultūra kintančioje 
visuomenėje 2015“, Vilnius (Lietuva), 2015 m. gruodžio 10 d.  
 

 Bendraautorystės praktikos technologijos mokslų srityje. Doktorantūros studijų atvejis 
(žodinis pranešimas) // VI-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija 
„Sistemoteorinės profesinio rengimo kaitos dimensijos. Kūrybingos, atsakingos ir atviros 
asmenybės ugdymas/is ateities Europai“, Kaunas (Lietuva), 2015 m. lapkričio 26-27 d.  
 

 Profesinė socializacija technologijos moksluose: etikos ir lyties aspektas (žodinis 
pranešimas) // Studentų mokslinė konferencija „XXI a. Iššūkiai Lietuvai ir Europai: 
ekonominiai, politiniai ir kultūriniai aspektai“, Klaipėda (Lietuva), 2014 m. gegužės , 08 
d.  
 

 Akademinė autorystė: apibrėžimas ir jos apsaugos reglamentavimas (žodinis 
pranešimas)// Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija „Sociologinė vaizduotė ir jos 
politika“, Klaipėda (Lietuva), 2013 m. spalio 11-12 d.  
 

 Profesinė socializacija moksle (stendinis pranešimas)// Nacionalinė Lietuvos sociologų 
konferencija „Sociologinė vaizduotė ir jos politika“, Klaipėda (Lietuva), 2013 m. spalio 
11-12 d. 
 

 Mokslinių tyrimų etikos būklė Lietuvoje: mokslinių tyrimų etikos pažeidimai ir jų 
priežastys (žodinis pranešimas)// Doktorantų draugijos jaunųjų tyrėjų konferencija 
„Socialinių transformacijų raiška“, Vilnius (Lietuva), 2012 m. birželio, 06 d.  
 

 Scientific research ethics in Lithuania: status analysis Lithuanian Research Council  
(MIP-37/2010)” (žodinis pranešimas)// Europos mokslinių tyrimų etikos programos 
alumnų tinklo susitikimas “Seven years of capacity-building in Central and Eastern 
Europe and beyond: the network meeting of the advanced certificate program in research 
ethic for Central and Eastern Europe”, Praha (Čekijos respublika), 2012, liepos 2-4 d.  

 

 Aukštojo mokslo kokybė: siekiai ir galimybės (žodinis pranešimas)// Tarptautinė praktinė 
studentų konferencija „Teisės, ekonomikos ir studijų aktualijos: teorinis ir praktinis 
kontekstas 2012“, Kaunas (Lietuva), 2012 m. balandžio  26d. 
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PROFESINĖS NARYSTĖS 

 Nacionalinės sociologų draugijos narė nuo 2012 m. 

PROFESINIS TOBULĖJIMAS 

 2016 m. vasario 4-5 d. (16 val.) dalyvavimas metodologiniame seminare Žiemos kūrybinė 
laboratorija 2016  “Interviu kaip žvilgsnis iš vidaus: InterView. Visi interviu tipai 
teoriškai ir praktiškai”. 
 

 2015 m. liepos mėn. (16 val.)  dalyvavimas interaktyviuose, patyriminiuose mokymuose 
„Nuo darbuotojo iki kokybiškos draugijos“. 

 
 2015 m. birželio 25-26 d. (16 val.) dalyvavimas metodologiniame seminare “Trys 

Grindžiamosios teorijos versijos: teorija ir praktika//privalumai ir ribotumai.  
 

 2015 m. balandžio-birželio mėn (24 val.), aukštųjų mokyklų karjeros specialistų 
kvalifikacijos kėlimo mokymai „Aukštųjų mokyklų absolventų karjeros stebėsenos 
ataskaitų rengimas“, Lietuva. 

 
 2013 m. lapkričio 11-13 d. ir 21-22 d. (40 val.) aukštųjų mokyklų karjeros vertinimo 

specialistų profesinio tobulėjimo programa, skirta praktiškai susipažinti su savęs 
pažinimo ir karjeros valdymo kompetencijų vertinimo metodikomis siekiant teikti 
kokybiškas karjeros vertinimo paslaugas studentams, Lietuva. 

 
 2012 m. liepos 2-6 d., Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo 

ministerijos rengtas tarptautinės patirties perėmimo renginys, Lietuva.  
 

 2011 m. rugsėjis – 2012 m. gruodis (216 val.), aukštųjų mokyklų ugdymo karjerai 
specialistų profesinio tobulėjimo mokymai „Asmeninės karjeros valdymo patirtinė 
studija“, Lietuva.  

PROJEKTINĖ VEIKLA 

 „Nacionalinės studijos apie pagrindinių ekosistemų teikiamų paslaugų pasiskirstymą ir 
būklę Lietuvos teritorijoje parengimas“. EEE-LT03-AM-01-TF-01-003, Aplinkos 
apsaugos agentūros projektas, Lietuva, 2014-2015.   
 

 „Akademinė autorystė: normatyvinis apibrėžimas ir empirinė realybė“, MIP-082/2013, 
LMT projektas, Lietuva, 2013-2015. 

 

 „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir 
įdiegimas, su studentais dirbančių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos 
tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“. VP1-2.3-ŠMM -01-V, Lietuva, 
2011-2012. 
 

 

 


